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PDS AT A GLANCE 

PDS operates in Northern Europe with 
offices in Sweden, Denmark, Norway, 
Finland, Germany and UK. 

 
PLATINUM 

Partner to PTC  
since 2008 

 

85+ 
Employees 

1300+ 
Customers 

50+ 
PLM 

Consultants 

300+  
PLM 

Implementations 

€19.9m 
Net sales 

PDS Apps 
Development 

85+ 
Employees 

100  
New 

Customers 
2017 

AAA 
Credit Rating 

since 2008 
 



CREO ADMINISTRATÖR 

Proaktiv ≠ Reaktiv 

Möjliggöra ≠ Begränsa 

Fostrande ≠ Kontrollerande 

Tänk på att: 
•  Användarnas tid är värdefull 
•  Man kan inte kontrollera alla detaljer i ett 

utvecklingsflöde. Fokusera. 
•  Beskriv ert typiska utvecklingsprocess. 
•  Beskriv svåra tidskrävande operationer. 
•  Tillgängliggör metodbeskrivningar. 



FULL KONTROLL 

Funktion filer 

Beteende PSF (license), config.pro, config.sup, start script 
etc. 

Utseende creo_parametric_customization.ui, 
creo_parametric_admin_customization.ui, 
appearances.dmt, tree.cfg 

Mallar Solid, sheetmetal, assembly, harness, drawing 
etc. 

Kvalitet & Effektivitet ModelCHECK-files, symbols, standard notes, 
tables, spool, piping standard 

Kunskaps återvinning Metodikportal, precisionlms, learning 
connector 



KVALITETSMÄTNING 

•  Expert Model Analysis (XMA) 
  Quality 

  Design intent 

  Complexity 

•  ModelCHECK 
  Default checks 

  Custom checks 



ÅTERANVÄNDNING 

•  Fråga er själva: 
  Är det tillräckligt lätt för en konstruktör att hitta och använda en existerande artikel? 

  Är det vanligt att man väljer att göra en ny part istället för att återanvända existerande? 



ÅTERANVÄNDNING 

•  Det är vanligt att konstruktörer spenderar för lite tid att hitta samma eller motsvarande artikel. 
PartsLink 

ModelSearch (Tech soft) 

  PDS application – Creo Classification 

  ModelCHECK 

  Intelligent Fastener Extension (IFX) 

  Advanced Framework Extension (AFX) 



BESKRIVNING AV MODELL 

•  Mathcad Express 



MODEL BASED DEFINITION 



MODEL BASED DEFINITION 

•  Kvalitet till lägre kostnad 
  3D modellen är huvudmodell 

  Tydlig geometri och tillverknings information för alla 

•  Mer effektiv produktutvecklingsprocess 
  Inga skillnader mellan ritning och modell 

  Kortare tid för dokumentation 

  Kortade tid för ändringshantering 

  Snabbare att tolka än ritning 

•  Bättre och mer automatiserad datahantering 
  All information om en produkt tillgänglig från ett dokument 



METODIK 

•  Skapa, sammanställ och underhåll metoder 

•  Tillgängliggör 

•  Hantera olika medier 

•  Budgetera 



•  Kortare film 
•  Inkl. röst 
•  Undertext för andra språk 

Video 
Text 

•  Arbortext editor för 
återanvändning och 
översättning 

•  Arbortext Styler för utseende 
•  Procedur för övning 

•  HTML baserad 
•  Rankning & Statistik 
•  Sökbart 
•  Integrerad 
•  FAQ 

Publish content 
Training 

•  Föra ut budskap 
•  Möjlighet att dela erfarenhet 

genom att samlas 
•  Katederundervisning eller 

workshop format 

PDS METOD FÖR METODIK 



PRECISIONLMS 

•  PTC e-learning 
  Administrera 

  Definiera och tilldela lärovägar 

  Följ upp resultat 



THANK YOU! 


